DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA
Materiālu apkopojusi Anete Eihmane
12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē.
5.nodaļa: Vienkopa.
269.
Vienkopa – sadarbība ir vienīgais saprātīgais cilvēces kopdzīves veids. Vientulība ir
dzīves jautājuma atrisinājums ārpus vienkopas. Visas starpparādības – tikai dažādu
kompromisu pakāpes un to liktenis – iznīkt. Runā par teokratiskās varas mantojuma
tiesībām – jau pati konstrukcija ir absurds. Vārdi mantojamība un Teo ir
nesavienojami, kas gan noteiks Teo pakāpi? Tikai sadarbības – vienkopas apziņa
apstiprina bioloģiskā procesa evolūciju.
Tas, kas vēlas ziedot sevi īstai vienkopai, darbojas saskaņā ar Esamības pamatiem.
Apzinīgā vienkopā nav divu sabiedrības ienaidnieku – nevienlīdzības un mantošanas
tiesību. Katra nevienlīdzība noved pie tirānijas. Mantošanas tiesības ir kompromiss un
izsauc pamatu sairšanu. Vajadzīga konstrukcijas skaidrība un nevis pieķeršanās
konvencionālismam, arī ticība bērniem vajadzīga kā cilvēces kustības simbols.
Tikai no vienkopas viedokļa varam domāt par nākotni. Pievērsīsim apziņu visas
dzīves uzlabošanai, un cīņu par eksistenci nomainīs iespējamību iekarošana. Tā
domājiet par vienkopu. Uzlabojiet apziņu.
270.
Noslēpums ir nezināšanas pazīme. Dažreiz Mūsu Vienkopu apvainoja noslēgtībā un
negribēšanā palīdzēt cilvēkiem. Jūs paši zināt, un esat Mūs redzējuši vietās un esat
redzējuši Mūsu darbiniekus.
Mūsu lietišķie sūtījumi nav bijuši mazi. Jūs zināt, ka Mūsu vēstules nonāk ātri un
vēstneši nenokavējas. Atgādiniet to jaunajiem draugiem.
Ja lietišķā saite maz manāma, tad iemesls meklējams apziņu nesaskaņotībā. Ja Mēs
nesteidzamies kaut kur iejaukties, tas nozīmē, ka Mēs negribam kaut ko ar
priekšlaicīgu iejaukšanos sabojāt. Nekad neatšķaidām sitienu gļēvumā. Nekad
nebildīsim vārdu, kura nozīme neizprotama. Vienmēr atturamies no enerģijas
neprātīgas izšķiešanas, jo no pieredzes zinām, cik dārga ir enerģijas bulta.
Nešaubieties, ka aiz sveramās matērijas robežām mēs gremdējamies vissmalkāko
enerģiju mijiedarbībās un šo dārgumu graudiņa izlietošanā jābūt saprātīgiem. Gadu
simteņos Mēs esam sakrājuši Mūsu grāmatu krātuves, būs prātīgi tās nodrošināt pret
ugunsgrēku. Dažos simbolos redzamas divas spirāles – par cik pa vienu iespējams
pacelties, par tik pa otru – nolaisties. Lai iegaumē tie, kas labprāt lielās: mēs esam jau
izpratuši. Tie, kas Mūsu Vienkopu tur aizdomās par bezdarbību, tie vienkārši nav
lietpratīgi.
271.
Ir atkārtoti teikts – protiet rast prieku mūžīgā darbā un mūžīgā sardzē. Jūs esat
dzirdējuši mūziku un dziedāšanu Mūsu Vienkopā. Tie jāuzskata kā darba sastāvdaļa.
Cilvēki parasti, skaņās klausoties, slīgst psihiskā bezdarbībā un pat nespēj radīt
veidolus. Tas notiek atpūtas jēdziena trulas izpratnes dēļ. Var pieradināties baudīt
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mākslu kā spēku kondensāciju. Dailes darbi rada ne tikai darbības kāpināšanu, bet arī
spēku saasināšanu. Bet šādu stāvokli vajag pieņemt apzinīgi un iemācīties izlietot
daiļrades emanācijas.
Vai vienkopas celtni iespējams iedomāties bez skaņas un krāsas kristāliem? Patiesi, tā
būtu kurmju ala! Skaņas un krāsas nesējiem jāatnes vienkopā neizlaistītus traukus.
Zināšana un daiļrade būs vienkopas Amrita. Nav iespējams pārsātināties ar zinībām,
neskaitāmi ir jaunrades kāpinājumi. Šai bezgalībā ir mūžīgā darba stimuls.
Darbojošais var piesātināties, un sardze tam tikai apzinīgas modrības prieks. Mūsu
būtība dreb gaismas spirālēs un gaisma skan.
Jaunrade, protams, ir izplatīta ikvienā darbā, bet zināmas varenā “aum” dzirksteles
virza dzīves plūsmu. Jaunrade veido evolūcijas svarīgākos punktus, nostiprina
Pasaules Mātes audumu, nostiprina to mūžīgas darbības pūliņos.
Nevajag smaidīt par Mūsu Austrumu simbolu valodu. Katrā simbolā ir matērijas
īpašību komplicēts attēlojums. Neredzam vajadzības atmest īsos hieroglifus, kas tik
saprotami simtiem miljonu ļaužu, jo vairāk tāpēc, ka šīs īsās zīmes tik skaistas. Arī
jums, rietumu ļaudīm, ir tiesības stiepto, komplicēto attēlojumu pārvērst skaistajā.
Krāsa un skaņa būs Vienkopas Amrita. Zināšana paudīs darba mūžīgumu. Darbība
ietver vareno Aum.
272.
Kad cilvēks nonāk nepilnīgā vienkopā, viņš šausmās traucas pretējībā – tas nav
pareizi. Nepilnību izpratušajam jāuzsāk pilnīgākais. Lai aug jaunas vienkopas, kā
tuksnesī jauni avoti. Pie katra avota uzzels maiga zālīte un avotu strūklas vēlāk
saplūdīs vienā plūsmā. Vienas vienkopas neveiksmes lai ir iemesls jaunām vienkopas
celtnēm. Tā domājiet par jaunām iespējamībām.
Mēs taču esam reālisti un brīvi varam rīkoties izplatījumā. Varenais Aum aicina uz
darbību!
Mums vienmēr zināmas mūsu jaunās vietas un mums nav ilga ceļa. Pa čūskas
gredzeniem mēs paceļamies pa kalnu plašumā, jo esam uzkrājuši psihiskās enerģijas
rezerves un vilties mēs nevaram.
Aicinātais viesis neaizies, atradis vienas durvis aizslēgtas viņš apstaigās māju un
aplūkos visas ieejas.
Protiet nepilnībā rast iespējamības!
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